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FLADDERMÖSS –  
vampyrer eller  
gulliga kramdjur?

Fladdermöss är nattens hemliga jägare.  
Kanske har du sett dem skymta som en snabb 
skugga när du varit ute en ljus sommarkväll?  
Men vad gör de då ute på nätterna? Jo, de jagar 
efter insekter som mygg.

Typiska däggdjur fast ändå inte
Fladdermöss har ett inre skelett, fyra ben 
med fem tår, päls och mjölkkörtlar så att 
de kan dia sina ungar. De har också en 
liten svans och en stor hjärna som gör att 
de kan lära sig saker. Det vill säga nästan 
precis som du, ja förutom svansen då. 

Det som skiljer fladdermöss från an
dra däggdjur är att de kan flyga. Därför 
har frambenen utvecklats till vingar. 
Flyghuden sitter fast i frambenen och i 
de otroligt långa fingrarna, men också i 
bakbenen. Fladdermössen kan använda 
bakbenens flyghud som en håv att fånga 
insekter med när de flyger.

Hänger upp och ner
Har du sett att fladdermöss hänger upp 
och ner när de vilar? Det gör de för att 
deras händer ser annorlunda ut än våra. 
Hos fladdermössen är det bara tummen 
som är fri, de andra fingrarna sitter ihop. 
Tummen är för svag att hänga i, därför 
hänger fladdermöss upp och ner i de små 
bakbenen. 

Av alla däggdjur har fladdermöss det 
största hjärtat i förhållande till sin storlek. 
Det behövs för att pumpa ut syre till alla 
musklerna när de flyger. Hjärtat kan då 
slå 1 000 slag i minuten, hos oss män ni
skor kan hjärtat slå som mest 200 slag  
i minuten.

Hur hittar de i mörkret?
De flesta fladdermöss orienterar sig med 
hörseln och en sorts ekolod som kallas 
sonar. När de flyger skriker de hela tiden 
ut ljud som vi människor inte kan höra. 
När ljuden träffar ett föremål eller en  
insekt studsar ljudet tillbaka och blir  
till en sorts ljudbild för fladdermössen.  
De kan också orientera sig med hjälp av
känseln. Dessutom ser de ganska bra och 
några har också bra luktsinne.



De allra flesta fladdermöss äter 

insekter. Men i tropikerna finns 

det fladdermöss som äter frukt.

FLADDERMUS- 
FAKTA

Vad äter de?
De allra flesta fladdermöss äter insekter 
som de oftast fångar i flykten. I Sverige 

finns bara insektsät ande fladdermöss. 
På matsedeln står förstås nattfjärilar, 

men också skalbaggar, spindlar och 
myggor. En enda fladdermus kan 

sätta i sig 7 000 myggor på en natt!
Fladdermöss som lever i andra länder 

äter grodor, fiskar och möss. Europas stör
sta fladdermus kan ibland fånga småfåglar. 
I tropikerna lever en del små fladdermöss 
likt kolibrier. Det vill säga de äter också 
nektar och pollen från blommor. Här finns 
också en grupp stora fladdermöss som  
lever på frukt. De brukar kallas flygande 
hundar, fast de inte alls är släkt. 

På jakt
En del nattfjärilar kan höra fladdermössens 
ultraljud och försöker då komma undan 
genom att störta till marken. Tigerspinna
ren kan till och med skicka ut egna ljud 
som stör fladdermusens orientering. 

Den långörade fladdermusen undviker 
upptäckt genom att ”viska” sig fram under 
jakten. Den sänder ut svaga ljud som inte 
insekterna kan höra.

Vampyrer
Än idag tror en del att fladdermöss är far
liga och kan anfalla människor. Det beror 
nog på att de kan jaga insekter ganska nära 
oss. Det kan då kännas som att fladder
mössen ”dyker” ner mot dig. Men det är 
ingen risk att de krockar med oss, efter
som de är så bra på att orientera.

Däremot finns det faktiskt blodsugan
de fladdermöss, men bara i Syd och  
Mellanamerika. Här lever tre arter som 
kallas vampyrer. De är ganska små och 
väldigt skygga och suger blod på natten 
från fåglar och däggdjur som sover.  

• Fladdermössen har funnits på jorden 
i nära 70 miljoner år och är däggdjur 
precis som vi människor. De har allt-
så päls och diar sina ungar. 

• Däremot är de inga flygande möss, 
utan en helt egen grupp av däggdjur. 

• Deras närmaste släktingar är rovdjur,
valar, hästar och mullvadar. 

• I hela världen finns 1 200 olika arter, 
och de flesta lever i varm are länder. 

• De största arterna kan bli 170 cm 
mellan vingspetsarna, är frukt ätare 
och kallas flygande hundar. 

• Den minsta är humlefladdermusen
från Thailand som är världens minsta 
däggdjur och faktiskt inte större än 
en humla. 

• Vissa fladdermöss kan bli 30 år gamla 
och de kan flyga i 50 km i timmen.
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